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Belvdrdgrula Kdzsdgi Onkorm6nyzat K6pvisekitesttilet6nek 412015.(IV 1.) onkormfnyzati rendelete
Belv6rdgrula Kdzsdgi Onkorm6nyzatKdpviselo-testtiletdnek 412015. (IV1.) szimir rendelete a
krjztisztas6gr6l, valamint a hulladdkgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s ell6t6sfnak rendj6r6l

Belvdrdgyula Kdzsdgi Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtiletdnek
412015. (IV1.) sz5mu rendelete
a koztisztas 6916l, valamint a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszo196ltat6s ell6tiisf nak rendj616l

Belv6rdglrula Kozsdgi Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete az Alaptorv6ny 32. cikk (l) bekezdds a)
pontj6ban, tov6bb6 a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi GLXXXV torvdny (a tov6bbiakban: Ht.) 35.g-6ban,
6s a 88.$ (4) bekezd6sdben foglalt felhatalmaz6s alapj6n, a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatairol
szolo 2011. dvi CLXXXX. t<irv6ny 13.$ (1) bekezd6s 19. pond6ban meg6llapitott feladaikor6ben
elj6rva a kovetkezriket rendeli el:

1. Altatfnos rendelkezesek
1.$

(l) Jelen rendelet cdlja:
a) Belv6rdgyula Kozs6g lakoss5g6nak v6delme, a k<izsdg termdszeti ds 6pitett kornyezet6nek

meg6v6sa, a kornyezettudatos magatart6s kialakit6sa a hulladdkgazd6lkodrls eszkozeivel,
b) a hullad6k 6ltal okozott terheldsek minimaliz6l6sa, a kozsdg szennyezettsdg6nek elkertildse

drdekdben a kdpzoddtt hulladdk mennyisdg6nek ds veszdlyessdgdnek cs6kk"nt6rr, a keletkezo
hulladdk lehet6 legnaryobb ar6nyri hasmosit6sa, a truUaagt kornyezetet kimdld
6rtalmatlanitiisa.

E cdlok megval6sit6sa 6rdek6b.l 
1 kdzsdg kozigazgatitsi teri.ilet6n minden tev6kenys6get irry

kell ryakorolni, hogy az a telepi.ilds kdrnyezet6t a lehetci legkisebb mdrtdkben terheljl, iiletve a
kornyezet terheldse 6s ig6nybevdtele csdkkentjen; tov6bb6 biztositsa a keletkez6 hulladdk
mennyisdgdnek 6s min6sdgdnek megfelelo kezelds6t, hasznositis6t. drtalm atlanit6s6t.

(2) A Kdpviselo- testiilet a hulladdkgazd6lkoddsi c6lok eldrdse 6rdek6ben 6rv6nyesiti a Ht.-ben
foglalt alapelveket, a hatiskdr6be tartoz6 kdrddsekben meghat6 rozza a hulladdkgazd6lkod6s
6ltal6nos kdvetelmdnyeit, azerintettek jogait ds krjtelezetts6geit.

2.$

(l) E rendelet teruleti hat|lya Belv6rdryula kcizsdg kozigazgattrsi teriilet6re terjed ki.
(2) E rendelet szemdly i hatilya kiterjed:

a) valamennyi ingatlanhasm6l6ra 6s a kozszolgdltatds ig6nybev6tel6re kdtelezett gazd6kod6
szervezetekre

b) a k<izszo lg|ltator a.

(3) Az onkorm6nyzatkozigazgat6si teriiletdn a hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s krirdben, akozszolg|ltato sz6llit6eszkiizdhez rendszeresitett rytijtoed6nyzetben, a k<ia-ertileten vary azingatlanon dsszegyrijtcitt ds a kozszolg6ltat6 rendelkez6sdre bocs6tott teleptildsi hulladdk
elhelyezds celjira tortdnti rendszeres gytijtds6re, szlllit6s6ra, ds 6rtalmatlan it6s6ra jogosult
hulladdkkezelo a D6l-Kom Nonprofit Kft.,-amely kdtelez<i k6zszolg6ltat6nak min6stil a felekkozdtt ldtrejott helyi k6zszolg6ltat6si szerz6dds alapjfn.

(4) A teleptil6si hullad6k 6rtalmatlanit6sra ds hasmositasra t<irt6no 6tad6s6nak helye ( atelepiildsi hulladdk iitrakiisiinak kizlr6lagos helye) a Mecsek-Dr6va Region6lis Szil6rdhullad6kKezelo Rendszer Letrehoz|sht Celz6 Onkorm6nyzati Tdrsul6s tulajd"onriban l6v<i K<ik6nvi

',t{K r\r'i.i



Region6lis Hullad6kkezel6 K64pont. A Hullad6kkezel6 Kozpont iizemeltet6je a BIOKOM
Nonprofit Kft.

(5) E rendelet t6rryi hatillya a hullad6kgazd|kodisi kdzszolg6ltat6s kclr6be tartoz6 hulladdkra
terjed ki.

(6) E rendelet t6rryi hat|lya nem terjed ki
a) a termeldsi hullad6kra,
b) a hhztart6si veszdlyes hullad6k kivdtel6vel a vesz6lyes hullad6k rytijt6sdre, 6tv6tel6re,

szilllitflshr a 6 s ke ze 16 s 6re,

c) az |llati eredetri hullad6kra.
(7) Belvirdg1rula Kdzs6g Onkorm6nyzata kcltelez6en ell6tand6 kdzszolg6ltat6sk6nt az

ingatlantulajdonosn6l (birtokos, haszr6l6) ds a kozszolg6,ltatds ig6nybev6teldre kotelezett

gazd6lkod6 szervezetekn6l keletkez6 telepiil6si hullad6k kezel6s6re hullad6kkezel6si

kdzszolg6ltat6st szervez 6s tart fenn.
(8) Belvfrdgyula Kozsdg Onkormdnyzata a Mecsek-Dr6va Region6lis Szil6rdhullad6k Kezel6

Rendszer L6trehozas at C6lz6 Onkorm6nyzati T6rsul6s 6ltal szewezett region6lis hullad6kkezeldsi

kozszolg6ltat6si rends zerhez tartozik.
(9) Az Onkorm6nyzat 6s a Kozszolgilltat6 a telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos tevdkenys6g

ell6t6s6r6l r6szletes kozszolg6ltat6si szerz6d6sben 6llapodnak ffi€g, amely tartalmazza a

tev6kenys6g ell5t6s6nak hat6rnapjait 6s id6tartam6t is.

3"S

A rendeletben haszn6lt fogalmakra a Ht., illetve
Polg6ri tdrv6nykdnyv fogalom me$tatilroz6sait - a

tartalom alapj6n 6rtelmezve - kell alkalmazri.
amennyiben nem a Ptk. kogens fogalrnair6l van sz6

fo galo m me ghatfur ozits 6 s 6 rte lme zd s ir6nyad6.

a v6grehajthshra kiadott rendeletek, tovibb6 a

hivatkozott jogszab|lyok szerinti alapelvek 6s

A fogalmak tartalminak iitkdzdse eset6n -
- a Ht., illetve a v6grehajt6si rendeletei szerinti

2. Ak175rmlgfltatis tartalma, a jogvismny l6trejiitte 6s ig6nybev6tel6nek szabrilyai

4.$

( 1 ) A kdzszolgdltatis az alihbi tev6kenys6gekre terjed ki:

a) az ngatlanhasm6l6 6\tal az ingatlanon gytijttiff vegyes hullad6k gytijt6s6re 6s e hullad6k

hullad6 kke ze 16 l6te sitm6nyb e v al6 szilllithshr a;

b) az ingatlanon elktil6nitetten gyrijtott papir-, 6s mtianyaghullad6k valamint a biol6giailag

leboml6 hullad6k elszillit6s6ra;
c) a hullad6kgrtijt6 szigetre telepitett rytijt6ed6nyben elhelyezett telepiil6si hullad6k

elszilllithshra,kdrnyezet6nektiszthntartilshra;
d) a helyi 6nkorm6nyzat tulajdon6ban 6116 koztertileten elharyott hullad6kok e rendeletben

me $tathr ozottak szerinti elszallit6s6ra ;

e) a termdszetes szem{ly ingatlanhasnill6 6ltal az ingatlan6n keletkezo nagydatabos 6s a

lomtalanitas k<irdbe vont lom hullad6k gytijt6s6re es szilllithsira;

0 hullad6kgytijt6 szigetek 6s hulladdkudvar iizemeltet6sdre, valamint a hullad6kok

hullad6kkezelti l6te sitm6nyekbe va16 elsz6llit 6st,r: a.

(2) A k6zszolg6ltat6s kiterjed a term6szetes szem6ly ingatlanhasmill6nill keletkez6 6s a

hulladdkudvarban elhelyezhetb nu[addkokra, amelyek gytijt6sdre a k1zszolgilltat6 engeddlye

kiterj ed, igy kiilon0sen:

a) kiselejtezett e lektromos 6 s e lektronikus berende z6 sek,

b) elem-, 6s akkumul6tor hullad6k,

c) gumiabroncs hulladdk,



d) f6radt olaj, 6tolaj, zsfr hullad6k,
e) lom hulladdk,
f) biol6giailag leboml6 hullad6k gytijtds6re ds kezeldsdre.

s.$

(l) Az ingatlanhasm|l6 az Onkorm6nyzattal hat6lyos hullad6kgazd6lkod6si kdzszolgdltat6si
szerzciddssel rendelkezti Kdzszolg6ltat6val a kdzszolgSltatris igdnybevdtel6re egyedi szerzldest (a
tov6bbiakban: kriztizemi szerz6d6s) kdt.

(2) A koziizemi szerzodls a kdzszolgirltat6 6s az ngatlatthasznill6 k6z<itt az (L) bekezd6sben
foglaltak hi6ny6ban akkor is ldtrejdn, ha az tngatlanhaszr6l6 ak6zszolg6ltat6st igdnybe veszi, vagy
ha a k<izszolg6ltat6s r€szdre rendelkezdsre 6ll. A rendelkezdsre 6ll6s megdllapithat6,ha az aaoit
ingatlant a kozszolghltat6 begytijt6si ritvonala 6rinti.

(3) A koztizemi szerz6d6s id6beli hatillya megeryezik a kdzszolghltat6 6s az Onkormilnyzat
ktiztitt l6trej6tt hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatilsiszerz6d6s id6beli hat6ly6val.

(4) A kdztizemiszerzodds tartalmi elemei:
a) szerzodo felek megnevezdse
b) szerzod6 felek azonosit6 adatai:

ba) term6szetes szem6ly ingatlanhaszr6l6 csal6di 6s ut6neve, lakcime, tart6zkod6si 6s
drtesitdsi cfme, sztilet6si helye 6s ideje, anyja neve;

bb) gazd6lkod6 szervezet ingatlanhaszr6l6 neve, sz6khelye 6s telephelye, ad6sz6ma,
szfimlav ezeto p enzintezet nev e ;

c) akozszolgriltat6ssal drintett ingatlan cfme vary helyrajzi sz6ma;
d) a t6rol6edenyzet rirtartalma ds darabszdma;
e) a kdzszolg6ltat6s dij6nak megfizetdse;
f) a k<izszolgiltatrls sztineteltetdse ;

g) a v 6,ltozhs beje lent6s6nek szabilly ai
h) a kdzszolg6ltat6s ig6nybevdteldnek kezdo idripontja.

6.$

(l) A kdzszolgilltat6 hullad6kgazd6lkod6si kozszolg5ltat6si enged6llyel 6s az Orsz6gos
Hulladdkgazd6lkod6si Uryntiks6g Nonprofit Kft. 6ltal ki6llitott min6sftri okirattal rendelkez<i
gazdasilgs t6rsas6g, amely a kdzszolgdltatfs kdr6be tartoz6 hullad6kot a k6zszolg6ltat6st igdnybe
vevot6 I 6ssze gytijt i, 6tv e szi, elsz|Ilitja illetve gondoskodik annak keze 16 sdr6 l.

(2) Akiizszolg6ltat6:
a) gondoskodik a krizszolg6ltat6s folyamatos ell6t6s6r6l,
b) biztositja azOH'U 6hal kiadott min6sit6 okirat folyamatos megl6t6nek fenn6ll6s6t,
c) a kozszolg6ltat6s ell6ths6hoz sziiks6ges sz6mir 6s min6s6gri j6rmtivet, g6pet, eszkozt,

berendezdst biztositja 6s fenntartja, valamint a sziiksdges l6tszimri 6s k6pzetts6gti szakembert
akalmazza,

d) a sziiks6ges fejleszt6seket 6s karbantart6sokat elv6gzi,
e) a kozszolgSltaths teljesit6s6vel osszefiiggo, a jogszabhlyokban 6s a kozszolg1ltat6si

szerz6d6sben meghatitozott adatszolgdltat6st rendszeresen teljesfti, tov6bb6 mtikridteti a
jogszab6lyokban 6s a ktizszolgriltatrisi szerztiddsben meghat6rozotf nyilv6ntart6si rendszert

f) a fogyaszt6k szhmhra a jogszabillyi el6fr6soknak megfelelci tigyfelszolg6latot 6s
t|jdkoztatilsi rendszert mtikddtet,

g) az elvegzett, vagy felajhnlott ktizszolg6ltat6s dijilt az ingatlanhasn1l6t1l a vonatkoz6
jogszabalyokban 6s az e rendeletben foglaltak szerint beszedi.

(3) A kdzszolgiltat6 a kdzszolgilltatis kdr6be tartoz6 hullad6k beglnijtds6nek 6s szillit6s6nak



rendjdt - a klpziSdS hulladdk mennyis6g6nek figyelembev6teldvel me$rathroz.za, 6s an6l az

ingatlanhasnill6t avilltozAshat6lyba l6pdsdt legal6bb 15 nappal megel6ztientijekoztatja.
(4) A K6zszolg6ltat6 a hullad6kkezel6si kozszolg6ltat6s keretdben a hullad6k elsz6llit6s6t

megtagadhatja, ha:

a) aznemaKozszolgilltat6 sz6llit6eszkdz6hezrendszeresitett a jelen rendelet 1. mell6kletdben

me $rathr o zott gytij t6 e d6nyb e n keriil 6tad6sra,

b) a sz|llit6sra itadott gyrijt6eddnyben a hullad6kot a Ht.-ben foglaltak megszeg6s6vel

helyezt6k el,6s azt akdzszolgiltat6 felhiv6s6ra sem tett6k tirithet6v6,

c) a gyrijt6eddnyben t<lbb hulladdkot helyeztek el, 6s emiatt az tfltoltdtt, vary a glnijt6eddny

nemzArhat6 le, 6s emiatt a gytijt6ed6ny iirft6se a krirnyezet szewtyez6se, a hulladdk sz6r6d6sa

ndlktil nem lehetsdges,

d) a tobblethullad6k vagy a zoldhulladdk nem a kdzszolghltat6 eltal e cdlra rendszeresitett

zsikban keriilt kihelyez6sr e, v agy

I meg6llapithat6, hory a gyrijt6eddnyben kihelyezett hulladdk az iirit6s, illetve a sz6llit6s

sor6n a szillitist vegz6 szem6lyek dletdben, testi 6ps6gdben, egdszs6g6ben, tov6bb6 a beryrijto
jarmtiben vagy berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a haszrosit6s, illetve 6rtalmatlanitis sor6n

veszdlyeztetheti a k6rnyezetet,
g) szemrev6telez6ssel meg6llapithat6, hogy a kihelyezett gyrijt6eddny m6rgez6, robban6,

folydkony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a telepiil6si hullad6kkal erytitt nem

gnijthet6, nem szallithat6, nem 6rtalmatlanithat6, illetve nem min6siil teleptildsi hulladdknak,

h) a t6rol6ed6nyek matricijAnak hi6nya, illetve s6rtil6se eset6n.

(5) A (3) bekezddsben meghat6rozott esetekben a Kdzszolg6ltat6 az ingatlantnlajdonost ir6sban,

halad6ktalanul 6rtesiti a hullad6k elsz6llit6sa megtagadfs6nak t6ny6r6l ds ok5r6l. Az

ingatlantulajdonos kdteles a megtagad6shoz vezeto okot vagy okokat megsziintetni, illetoleg a

me gsztintetd sro I gondo skodni.
(6) A hullad6k elszilllithshnak (3) bekezd6sben meghatdrozott okb6l tdrtdn6 meg|agadirsa az

ingatlanhas n6l6 kozszolgiltat6si dijfizetdsi kotelezetts6g6t nem 6rinti.

(7) A kozszolgiltatl az ingatlanhasnilI6 6ltal a hullad6kudvarba beszillitott hullad6k 6tv6tel6t

megagadja, ha az ingatlanhasmill6nak kdzszolg6ltat6si dijh6tral6ka van, 6s/vagy ir6sbeli

kozszolg6lt atisi szerz6d6ssel nem rendelkezik.

3. Azingatlanhaszril6 kiizsmlgiltatissal kapcsolatos jogai 6s kOtelezetts6gei

7.$

(1) Az ingatlanhasnill6 a Ht. 6s a jelen rendeletben meghatfrozottak szerint a
hullad6kgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6s ell6tfs6hoz sz0ks6ges feltdteleket a kozszolghltat6 rdszdre

biaositja, 6s a kdzszolg6ltat6st ig6nybe veszi.

(2) Az ngatlanhaszn6l6 az Onkormhnyzat 6ltal szervezett kdzszolg6ltat6st az e rendeletben

me$tathrozott gyakoris6ggal igdnybe veszi 6s a kozszolghltat6s kordbe tartoz6 hulladdkait a

kozszolghltat6 r 6 szdr e re ndszere s e n 6tadj a.

(3) A gazd6lkod6 szswezet ingatlanhasmhl6 az ingatlan teriilet6n kepzodo, nem elkiildnitetten

rytijt6tt hhztarthsi hullad6khoz hasonl6 hullad6k6t a k6zszolg6ltat6nak rendszeres idokozdnk6nt

iltadja.
(4) A gazd6lkod6 szervezet ingatlanhasmill6 az ingatlan teriilet6n k|pzodo, elkiiltinitetten

gfijtott i6rtutt6ti hulladdkhoz hasonl6 hullad6k6nak kezel6s6r6l a Ht-ben foglaltak szerint

gondoskodik, igy e hullad6k6t ak6zszolg6ltat6 rlszdre is 6tadhatja.

(5) Az ingatlanhaszrrh16 akrizszolg6ltatis ig6nybev6tel66rt k<izszolg6ltat6si dijat fizet.

(6) Az ingatlanhasm1l6 a hulladdka k6zszolg6ltat6nak tdrtdno iltadhshig a telepiil6si hullad6k

gytijt6s6re, t5rol6s6ra a kdzszolgilltat6 szfllit6eszhozlhez rendszeresitett 6s a rendelet 1.

me lldkletdben me ghat6 r ozott gytijt6ed6nyt kotele s ig6nyb e venni.

(7) Az ingatlanhaszr6l6 k0teles tov6bbf a hullad6k gyrijt6se sor6n megfelelS gondoss6ggal

elj6mi u*rf 6rdek6ben, hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi 6psdg6t, eg6szs6gdt 6s j6 kozerzetet



ne veszdlyeztesse, a telepi.ilds 6pitett 6s termdszetes kornyezetlt ne szerriryezzq a nciv6ny - 6s
6llatvil6got ne k6rositsa, a kdzrendet 6s akozbinons6got ne zavaqa.

Az ingatlanhasnill6 alapvet6 ktiteless6ge, hogy az rngatlanhn kepzodo hullad6k mennyisdgdt
alacsony szinten tartsa, tov6bb6 r6sztvegyen a telepiil6sen mtikrjd<i szelektiv hullad6kgytijt6sben.

(8) Az ingatlanhasmll6 a kdzszolgiitatis igdnybev6teldre a kiizszalghltat6val kdziizemi
szerz<iddst kdt. Amennyiben az ingatlanhaszr6l6 ir6sbeli kdziizemi szerz6d6s-k<it6si
kdtelezettsdgdnek nem tesz eleget, rigy a kdzszolgilltatl - a haszr6l6 eryidejri drtesitdse mellett -
ingatlanonk6nt I db 110 literes edenyzet heti eryszeri tirit6sdt v6lelmezi 6s ennek megfelel6 dijat
szAmlin addig az id6pontig, amig az tngatlanhaszr6l6 szerz6ddskdt6si k6telezetts6g6nek eleget
nem tesz.

(9) Az ingatlanhasn6lo a szem6lydben, szemdlyes adataiban, az ingatlan tulajdoni helyzet6ben,
a gyujt6edlnyzet darabszhmhban vagy m6ret6ben bek<ivetkezd vSltozhst, a v6ltozist6l sz6mitott
15 napon beltil a kdzszolgfltat6 tiryf6lszolgillatdn bejelenti. A bejelentds elmulasnhsih6l eredrj
jogkdvetkezrn6nyeket az rngatlanhasmill6 viseli. A bejelentds megtdtel6 ig a k6zszolg6ltat6si dijat a
kordbb i ingatlanhaszr6l6 krjte le s me gfizetni.

(10) A kozszolg6ltat6s dij6t a villtozis bejelent6s6t k<ivet<i h6nap 1. napj6t6l az ngatlan ij
hasm6l6ja megfrzeti.

(11) Az ingatlan haszr6l6ja koteles ak6zszolg6ltat6 illtalmeghat6rozott tipusir ryrijt6ed6nyzetet
beszerezri, a hullad6k glnijtds6hez azt haszr6lni, karbantart6sdr6l 6s 

-tisztintartishr6l,

elhaszr6l6d6s esetdn annak p6tl6s6r6l gondoskodni 6s azt a kdzszolg1ltat6 6ltal rendelkez6s6re
bocs6tott matric6val ell6tni.

(12) A ryrijt6eddnyt az tngatlan haszr6l6ja a sajit ingatlanSn kciteles elhelyezni. Az ed'nyzetet
csak a sz6llit6s napj6n szabad kihelyemi a gynjti5jarat 6ltal megk6zelithet6 m6don az rngatlan
kOzutcsatlakoz6sa mell6 rigy, hogy azak}zbti forgalmat ne akadLlyo7.7a esa kdzteriiletben k6rt ne
okozzon. Ahol az ritviszonyok vary ery6b akad6lyok nem teszik lehet6v6 (pl.: k6zokb en) az
eddnyzet 6tv6tele a legkdzelebbi alkalmas helyen tortdnik.

(13) Az ingatlan hasm6l6ja a glnijt6eddnyt legfeljebb a sz6llit6si napot megelbzo nap 18 6r6t6l
helyezheti ki a kdzteriiletre, kivdve a tart6san enged6lyezett elhelyez6st. A krtzsztlg6lt at6 a
gyrijt6eddnyzetet oda helyezi vissza, ahova az ingatlanhaszrfttl6 kihelyezte.

4. A kiizszolg6ltatis ellitdsinak rendje
8.$

(1) A veryeshlztartisi hullad6k gyrijt6sdre szolg6l6 gyrijtrleddnyzetbenem helyezhet6 el:
a) foly6kony, mergez6, tiz- 6s robban6svesz6lyes anyag, vagy egy6b olyan anyag, amely

veszflyeztetheti a gyrijtdst vegz6 szemdlyek vagy m6sok 6lei6t, testi epseget
b) telepi.ildsi hulladdknak nem minrisiil<i hullad6k. ktil6n0sen:

ba) dpitdsi 6s bontiisi hulladdk
bb) 6llati tetem
bc) hullad6kudvaron gl ijthetS elektromos, elektronikai 6s veszdlves hullad6k
bd) 6llati uruldk.

(2) A gyrijt6eddnyzetet az tngatlanhasmillo az ingatlan teriiletdn beliil, vagy z6rhat6 helyen,
ttlrol6ban helyezi el rigy, hogy ahhoz illet6ktelen szem6lyek, 6llatoi n! fe4enek nira.
Gytijtoeddnyzetet kozeriileten elhelyezri vagy tart6san t6rolni kizar6laga kdzeriilet-haszr6latra
vonatkoz6 jogszab6lyok megtarthsival, az ott szabillyozott engeddly v:agy k<lzeriilet-haszn6lati
hon|jilrulas alapjiin lehet.

(3) Az ingatlanhasm|l6 az tngatlan6n keletkezo hdztarthsi vegyes hullad6k6t a k6zszolg6ltat6
szillit6eszkozdhez rendszeresitett - egyedi azonosit6 embl6m6val ellatott - rytijt6ed6nyzetbenilletve a jelen rendeletben meghatfurozott felt6telek fenn6ll6sa esetdn zs6kban adja 6t. A
kdzszolgilltato 6ltal rendszeresftett jelzds ndlktili eddnyzet iirit6s6t a k6zszolg6ltat6 jogosult
megtagadni.

(4) A kozszolgilltat6st ig6nybe vev6 ingatlanhas z11616 szdmhra a szabv6nyos t6rol6eddnyzet



hasmilata kritelez6. A kcizszolgiltat6 6ltal rendszeresitett - v6las/rhat6 gytijt6ed6nyek

jegyzlket, 6s a benniik t6rolhat6 hullad6kok fajtiljit 6s mennyis6g6t a rendelet 1. melldklete

tartalmaz,za.

(5) A vegyes hullad6k tirit6s6nek minim6lis gyakoris6ga az orszilgos telepiildsrendez6si 6s 6pitdsi

kdvetelm6nyekr6l s2616 korm6nyrendelet, illetve a 1612002. (IV10.) EiiM rendelet alapjdn:

a) csalidi hhzas dvezetben heti egy alkalom;

b) t0mbh6zas Ovezetben heti kett6 alkalom.

A kdzszolg6ltat6val kdtdtt krizszolg6ltat6si szerz6d6s a fentiekn6l szigorubb felt6teleket,

nagyobb gyakorisigot is meghat Srozhat. A sz6llit6s rendjdt az | . melllklet tartalmazza.

(6) A begpijt6s gyakoris6g6nak figyelembev6teldvel a rytijt6ed6nyt irry kell kiv6lasztani, hory

aranyos legyen a keletkez<i hullad6k mennyisdgdvel, de minimum 110 liter t6rol6kapacit6s

rendlkez6sie 6lljon mind a csal6di hhzas, mind a ftildhivatali nyilv6ntart6sban t6rsash6zi

lak{skdnt, iidiil6k6nt bejegyzett ingatlanok eset6n. I ftls h6dart6sok eset6ben - a jogosultsigra

vonatkoz6 dnkorm6nyzatiigazolilsnak a kdzszolg6ltat6 r6sz6re tort6n6 megktild6s6t kdvettien - 70

literes hullad6kgytijt6 ed6ny helyeztret6 ki.
(7) A szerzodott tirtartalmir ed6nyzetben elhelyezhet6 hullad6kmennyis6get alkalomszeriien

meghalad6 eryes hullad6k kizhr6lag a kozszolg6ltat6t6l vis6rolt jelz6ssel ell6tott zs6kban

helyeztret6 .i. R jelzett zsik 6ra tartalmau,a a hullad6k elszdllit6s6nak, kezeldsdnek 6s

6rtalmatlanitds6nak k.itt.eget. Amennyiben a tdbblet veryes hullad6k elhelyez6se nem a jelzdssel

ell6tott zs6kban keriil kihelyez6sre, igy a kozszolgilltat6 a tobblethullad6k elszillliti.silt

megtagadja.

e.$

(l) A h61art6sokb 6I szhrmaz6 elkiilonitetten gytijt6tt paplr, mtianyag, iiveg hulladdkot az

ingatlanhas n6l6 a krizszolgalt at6 hltaliizemeltett lakoss6gi hullad6kgytijt6 szigeteken kdzvetleniil

elhelyezheti. A kijelolt gyiijt6szigeteket a rendelet 2. mell6klete tartalmazza.

(2) A Ktizszolg6ltat6 6ltal iizemeltetett b6lyi hulladdkgnijt<i udvarban - a 16tesit6s6re kiadott

".rg.aeryU"n 
fogialtak szerint - a telepiil6si hullad6k haszrosithat6, valamint - a kdrnyezetv6delmi

nai6sag riltal enged elyezett - ,r.r"6ly.s hullad6k 6sszetev6i gyijthetcik be. A hullad6kgytijto

udvarban 6rtalmatlanit6si mtivelet nem vd ge zheto.

(3) A hullad6kgyrijt6 udvar ig6nybev6tel6nek feltdteleir6l, iW ki.ildndsen a hullad6kgytijto

udvarban 6tadhai6 
-6nnuaet 

iettegerol fajthjhr6l, mennyis6g6r6l, a kdzszolgilltat6 6s az

onkorm6ny zat a hullad6kgytijt6 udvar bejiiatbnill, honlapj6n 6s a helyben szok6sos m6don

thjdkoztatja.
(+) CnijtOsziget 6s hullad6kudvar haszr6lata eset6n a hulladdknak elhelyez6s celjita tort6no

szAllithsir6lazrngatlanhaszn6l6jagondoskodik'
(5) K6zszolg6ltat6 megtagadh atja a hullad6kudv ana szilllitott teleptil6si hulladdk 6tv6tel6t ds

elhelye#s6t,ha az aaoti nuladdk hulladdkfajta szerinti elkiilonit6se nem felel meg a szelektiv

gFijtd s j o gs zab illyban me ghat 6rozott kdv ete lm6nye inek'

10.s

(l) A tomhulladdk az ingatlanhaszn6l6t6l ak6zszolg6ltat6 ilItala lomtalanit6s sor6n 6tvett olyan

h;nartilsi hullad6k, u*.ly a kozsznlghltat6s keretdben rendszeresitett rytijt6edenyzet mdreteit

meghaladja.
(2) A lakoss6g r6szdre nyirjtott k6zszolg6ltat6s keret6ben a lomhullad6k osszegyrijtds6rol,

elszAllit6s6r6l 6s 6rtalmatlanit6s6r6l a Krizsiolgilltat6 az illtala meghirdetett iddszak alatt dvente

ery alkalommal, kiilon dij felsz6mit6sa n6lkiil gondoskodik. (lomtalanit6s)'

(3) A k6xzolg6lt at6 a kozszolgaltat6s keret6ben kiz6r6lag a lakoss6gn6l' a hhztarthsokban

k6pz<id6tt, de a rendszeres hullad6kszallit6sra hasm6latos gytijt6ed6nyben el nem helyeztret6



lomhullad6kot sz6llitja el.
(4) A lomhullad6kot az ingatlanhasnftio elszhllit6s c6lj6b6l az ngatlan6n gyrijti, a lomhullad6k

kdaeriiletre nem helyeztret6 ki. A hullad6k a lomhullad6k rytijtds6t megel6zo nap 18 6r6t6l
helyeztretS ki kozteriiletre.

(5) Lomtalanit6s keret6ben nem gytijthetri:
a) 6pit6si 6s bont6si hulladdk
b) gumiabroncs hullad6k
c) gdpj6rmti-roncs vary termdkk6nt tov6bb nem haszriilhat6 j6rmri
d) az ipar, mezogazdas6g vagy szolgilltathsi tev6kenys6g sor6n k6pz6d6tt hullad6k
e) vesz6lyes hullad6k
f) hilztarthsokb an keletkezri ve rye s hulladdk
g) elkiildnitetten gnijtdtt papir, mrianyag, vary f6m hullad6k
h) kerti biohullad6k.

(6) Amennyiben a lomtalanit6s sordn az (5) bekezddsben felsorolt hulladdkkal veryes hulladdk
keriil kihelyezdsre, riry a kiizszolgilltato az elszillit6s ds elhelyezds dij6t logosult az
ingatlanhas m6l6 fel6 kiszimlilmi.

(7) A lomtalanit6s 6vente egyndl tdbb alkalommal t6rt6n6 igdnybevdtele dijkdteles.

11.$

(l) Az elektronikai hulladdk rytijtdsdr<il, elszallit6shr6l, akozszolgilltat6 dvente ery alkalommal
a hullad6kgazddlkodSsi k6rezolg6ltat6s keret6ben - a kiildn kliszolg1ltat6si dij, vagy ery6b
ellenszolg6ltat6s felszamitisa n6lktil - gondoskodik
(2) A kozszolg6ltat6s keret6ben a kozszolgilltat6 kizhr6lag a term6szetes szem6ly

ingatlanhasmill6nill, ahhnanisokban keletkezri elektronikai hullad6kot sz1llitja el.
(3) az elektronikai hulladdkot a term6szetes szemdly ingatlanh asm6l6t6l elsz6llit6s c6lj6b6l a

kdzszolg6ltat6 az illtala kozzdtett hirdetm6ny itj6n elozetesen megjel6lt helyen 6s id6pontban
veszi 6t.

12.$

(1) Zdldhullad6k gytijt6se a telepiildsen 6vente ery alaklommal biaositott a kijzszolgilltat6 6ltal
tdrft6smentesen.

(2) A zdldhullad6k sajdt ingatanon ttirtdn<i el6get6s6re Belv6rdgrula K0zs6gi Onkorm5nyzat
K6pvisel<i-testiilet6nek a telepi.il6si kerti hulladdkok 6s avar 6get6s6nek szabdlyay6l sz6l6 612013.
(IV26.) szdmri dnkorm6nyzati rendele te szabhly ait kell alkalrnazri.

13.$

(l) A hulladdkkezel6si k<izszolg6ltat6s nem terjed ki
a) az epitfsi-bont6si hulladdkra,
b) a vesz6lyes hulladdkra, kivdve a 11.$ (2)bekezd6s6ben foglalt veszdlyes hullad6kot.

(2) A kdzszolgSltaths al6 nem tartoz6 6pit6si-bont6si hulladdk kontdnerrel trirt6n6 sz6llit6sa
esetdben a hulladdk termel6je, birtokosa 6s kezel<ije a koztertilet tiszt6n tartishra vonatkoz6
jogszab6lyok szerint kdteles elj6rni.

Az ingatlanhasmil6 az epitesi-bont6si hulladdkot (dpit6si tormeldk; iivegalapf, sz1las anyagok
hullad6kai; csomagol6si iiveghullad6k; beton; tegla; cserdp ds kerdmia; f,eton, t6gla ds ,r.iep
valamint kerdmia kever6ke; iiveg; fdld ds kdvek; talaj 6s krtvek;) az e ceha ldtesitett inert



hullad6klerak6ban helyezheti el.
(3) Epit6si-bont6si hullad6k e c6lra rendszeresitett hullad6klerak6ban trirt6no elhelyezdse

dijkdteles.

5. A kitztertileten keletkez6, az elhagyotto ellen6rizetlen kiiriilm6nyek kiiziitt elhelyezett
hullad6kkal kapcsolatos rendelkezesek

14.$

(1) Ha az Onkormfunyzat tulajdondban 6116 k6zteriileten elhagyott, illetve ellen6rizetlen
kcir0lrndnyek kcizott elhelyezett hulladdk kor6bbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladdk
elszilllitilshra ds kezel6s6re vonatkoz6 kotelezetts6g6nek nem tesz eleget, a hullad6k elszdllitfsir6l
6s kezel6s616lazOnkorm6nyzat akozszolg6ltat6val kdtdtt szerzilddsirtj6n gondoskodik.

(2) Aki kdaerflleten kdaerUleti haszr6lati enged6lyhez k<itott 6rusit6, szolg6ltat6, kereskedelmi
vagy egy6b tev6kenys6get v6gez, vary kiv6n vdgeni, illetve kdztertileti rendezv6nyt szewez,
koteles art a kiSzszolgilltat6nak bejelenteni ds a krizszolgSltat6val a kdneriileten vdgzendo
tevdkenys6g id6tartamra, valamint a vhrhato hullad6k fajtdjilra, 6sszet6tel6re ds mennyis6gdre

figyelemmel szerz6ddst kotni.

6. A telepiil6si hullad6k elhelyezise, irtalmatlanft6sa 6s hasmositisa
1s.$

A rendszeres hullad6kgaztilkodhsi kdzszolgiltat6sba bekapcsolt ingatlanon rytijtott teleptildsi
hulladdk ds nagydarabos hulladdk a kok6nyi hulladdkkezelS l6tesitm6nyben, keriil kezeldsre,

elhelvez6sre.

7 . A kdnmlgiltatis dij a, dijfizet6s, sziineteltet6s
16.S

(1) A k0zszolg6ltat6s igdnybevdteldre kdteles, illetve a kdzszolg6ltat6st igdnybe vev6

ingatlanhasm6l6 a telepiildsi hulladdk kezel6s66rt kozszolg6ltat6si dijat fizet.

(2) Nem tagadhatja meg a kdzszolgfltat6si dij megfizet6s6t az, aki a telepi.ildsi hullad6kkal
kapcsolatos kritelezetts6geit nem teljesiti, feltdve, hory rdszdre a ktizszolg6ltat6

a) a krizszolg6ltat6st felajinlja, illetve
b) a kozszolg6ltatis teljesit6s6re rendelkez6sre 6ll.

(3) A kdzszolg6ltat6 teljesitdsre rendelkez6sre 6l76sa megfelel6 igazolSshnak tekintend|, ha a

meghathrozott j6ratnapon a j6rat irtvonala aztngatlanhaszrr6l6 ingatlan6t 6rinti.
(4) Az ingatlanhasmill6 megfagadhatja akozszolgilltatisi dij megfizet6sdt, ha akozszolg|ltat6 az

e rendelet szerinti kozszolgSltat6si kcjtelezettsdgdnek felr6hat6 m6don nem tesz eleget.

(5) Nem tagadhat6 meg a kdzszolgdltat6si d{j megfizetdse az (4) bekezdds szerint, ha a
szolg6ltat6s nytijt6s6ban a kozszolg6ltat6t az id6j6r6s vagy m6s elh6rithatatlan ktilso ok

akadillyozta, 6s a krizszolgaltat6 a mulaszt6s6t az akad|ly elh6rul6s6t kdvet6en a leheto

legovidebb id6n beltl p6tolta. Ugyancsak nem tagadhat6 meg a dijfizetds,ha az ingatlanhasm6l6

a gyujtdsi napon a gyrijt6ed6nyt nem helyezte ki, 6s emiatt a krizszolgilltaths meghirisult.

(6) A kdzszolg6ltatdsi dij megfizet6sdre koteles ingatlanhasndl6 szem6ly6ben bekdvetkez6

vfiltozhseset{n akozszolgilltatisi dijat avSltozhs kOzszolg6ltat6nak tort6nt bejelentdse h6napj6nak

utols6 napjSig a1697, azt k<iveto pedig azuj ngatlanhasm6l6 kdteles flr;etni'
(7) A fizetend6 kdzszolg6ltat6si dij: az egysegnyi dijt6tel 6s az iiritdsi gyakoris6g 6tlagsz6m6nak

szorzata.
(8) Az ingatlanhasmill6 a kozszolghltat6si dijat - ha jogszabAly elt6rSen nem rendelkezik a



kd zszolgilltat6 r 6 sz6r e

a) termdszetes szemdly ingatlanhaszr6l6 esetdn negled6vente
b) nem termdszetes szem6ly ingatlanhaszr6l6 eset6n havi bont6sban a szAmliln felttintetett

fizetdsi hat6ridrire koteles megfizetni.
(9) A Kiizszolgilltat6 6ltal kibocs6tott szdmla alapjhn azrngatlanhasntill6 aklzszolghltat6si dijat

a Kdzszolg|ltat6 16 szd re

a) banki 6tutal6ssal,

b ) k6 szp 6n ze s b efrzet|ss e I a kd zszo 196 lt at6 tiry f6 ls zolgillatdn,
c) postai csekken, vagy
d) e-szaml6n keresztiil
kdteles megfrzetni.

(10) A kozszolg|ltatdsi dijat tartalmaz6 szilmla adataival ds dsszeg6vel kapcsolatban az
ingatlanhasnt|lo a kdzszolg6ltat6 fel6 fr6sban kifog6st emelhet. A kifog6sra akOzszolghltat6 annak
kezhenretel6t k<ivet5 15 napon beltil v6laszolni k<iteles.
(ll) A kdzszolg|ltat6s igdnybev6tel66rt az rngatlanhasmill6t terhel6 dijh6tral6k 6s az azzal

<isszefiigg6sben meg5llapitott k6sedelrni kamat, valamint a behajt6s ery6b koltsdgei ad6k m6dj6ra
behajtand6 kiiztartozds. Fizetdsi kdsedelem esetdn a kdnzolgilltat6 k6sedelmi kamatot, valamint
fizetdsi felsz6lit6sonk6nt ktikin elj6r6si k<ilts6get jogosult felsz6mitani.

(12) Akdzszolgilltat6si dijh6tral6k behajtSshra a Ht. 52.g-ban foglaltak ir6nyad6k.

17.$

(l) A t6rol6ed6nyt eryediil haszrr6l6, egesz 6vben dijfizet{sre k6telezett ingatlanhasn1l6 a
k<izszolg6ltat6hoz ntlzett fr5sbeli kdrehn6ben a kozszolgilltatds sztineteltet6s6t kizdem6ny ezheti,
ha

a) azngatlant 90 napot meghalad6 id6tartamban nem haszn6lja, 6s
b) az ingatlant egy6b m6don (b6rbead6s, szivess6gi lak6shaszr 6lat, bhrminemri egy6b

hasmosit6s) ritj 6n nem haszrositja.
(2) A hullad6kkezeldsi kozszolg|ltaths kizhr6lag az (1) bekezd6sdben felsorolt felt6telek

e glrtitte s fenn6ll6sa esetdn sztinete ltethet<i.
(3) A sziineteltet6s az iiresed6s v6rhat6 id6tartamdt legal6bb 8 nappal megeldz<ien, a

Kdzszolg|ltat6 iigyfdlszolg6lat6n ir6sban leadott nyllatkozattal, faxon, illetve fostai ,luy
elektronikus lev6l form6ban kezdem6nyezheto a Krizszolgilltat6nill. A bejelent6r."gtdtrl6.. *ul
aKdzszolg|ltat6val szerz6d6ses jogviszonyban 6116, vay ameghatalmazottja jogosult.

(4) A kdzszolg6ltat6si jogviszony sziineteltetds6nek legrdvidebb idotartama 6 h6nap, de
maximum 12 h6nap amelynek eltelt6vel akdzszolgilltat6s ktildn 6rtesit6s n6lkiil vissza6ll, kivdve,
ha az ngatlanhasznrll6 rij abb sziinete ltet6 si k6re lmet terj e szt e 16.

(5) A szi.ineteltetds csak a h6nap elsti napj6val kezd6dhet 6s teljes h6napra vehetti igdnybe.
(6) A bejelent6sben foglaltak val6sSgtartalmilt a Kdzszolgilltat6 ellen<irizni jogosult. Ha az

ingatlan a sztineteltetdsi id6tartam lejhrta elStt irjb6l lakott6 v6lik, annak t6ny6t a
Kdzszolgilltat6val szerzoddtt fdl, vagy meghatalrnazottja kdteles legal6bb 3 nappal kor6bban a
Kdzszolg6ltat6nak bejelenteni.

(7) A sziineteltet6s jogszenitlen igdnybev6tele esetdn a Kijzszolgiitat6 jogosult a
sziineteltetd st me gvonni.

18.$

(l) A krizszolgdltat6s ig6nybevdteldre kdteles ingatlanhasm6l6l<r6l a k6zszol giltat6
nyilv6ntartilst vezet a Ht.-ben meghatSrozott adatok feltiintetdsdvel. Azadatokat akozszolg1ltaths
ell6t6sa, illetve ellen6rz6se cdlj6b6l kizAr6lag a kozszolgilltat6 jogosult kezelni, illetve az
Onkorm6ny zat, mint e ll6t6sra kote le zett j ogosult me gismerni.

(2) A szemdlyes adatok kezel6se sor6n akiizszolgirltato az inform6ci6s 6nrendelkezdsi jogr6l 6s



az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 20lI.6vi CXII. tdrvdny rendelkez6seinek megfelel6en j6r el.
(3) A k6zszolg6ltat6 biztositja az adatkezelds szem6lyi 6s t6rryi felt6teleit, gondoskodik

adatok biztons6g6r6l, meghatiroz.za azokat az eljdr6si szab6lyokat, amelyek az adat-
titokvddelmi szab6lyok drv6nyre juttatfsAhoz sziiks6gesek.

8. K0ztisztasiggal iisszefiigg6 feladatok
1e.s

(1) A kiiztisrtasilg fenntart6s6ban mindenki kriteles hathat6san krizremrikddni. Az ingatlanok
tiszthntartilshr6l az ingatlanok tulajdonosai kritelesek gondoskodni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa kdteles gondoskodni a j6rd6k, udvarok, kertek, l6pcsoh6zak,
kapualjak, tov6bb6 az tngatlanhoz tartoz6 valamennyi - koztertiletnek nem minosiil6 - tertilet,
helyis6g rendszeres isrt6ntart6s6r6l, a lakohhzak, illet6leg iivegfeliiletek gondozott megjelen6se
drdek6ben azok rendszeres isrtiln- 6s karbantart6s6r6l, tov6bb6 koteless6g0k, hory ingatlanukat
me gmtivelj 6k, rendben tarts6k, ryomt6l, gazt6l me gtisztitsAk.

(3) Mag6nszem6lyek, jogi szemdlyek, jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo ery6b szervezetek
tev6kenys6ge kdvetkezt6ben krizteriileten keletkezett szennyez6d6s megsztintet6se, a

szennyez6ddst okoz6 szery illetve szemdly feladata.
(4) A kozs6ggazd6lkodisi kdrbe tarloz6 parkfenntart6si feladat maghban foglalja a kozs6g

teri.iletdn l6v5 parkok, jhtsz6ter ek, sorfak, sriv6nyek gondozas6t.

(5) Kozteriileteken keletkezett szem6t eltakarit6sir6l, dsszegytijt6sdrril 6s elsz6llit6s6r6l, tov6bb6
a kdzteriiletek tiszt6ntart6sir6l Belv6rdgrula Kdzs6g Onkorm6nyzata (a tov6bbiakban:
Onkorm6nyzat) gondoskodik.

(6) A kdztertileteken felgyiilemlett h6 eltakarit6s6r6l 6s a sikoss6g elleni v6dekezdsrol az

Onkorm6nyzat gondoskodik, a helyi kcizutak kezel6s6nek szakmai szab6lyan6l sz6l6 512004.

0.28.) GKM rendelet (tov6bbiakban: Szab6lyzat) melldklet6ben foglaltak alapjhn, valamint a IV-V
kdzutkezeldsi szolg6ltatdsi kateg6ridkra vonatkoz6 el6ir6sainak megfelel6en.

(7) Az Onkorm6nyzat kriteles azutcaihulladdkglnijt6 tart6lyok fel61lit6s6r616s azok folyamatos
iirittetds6rol gondoskodni. Kivdtelt k6pezrek a kereskedelrni 6s szolg6ltat6 egysdgek, valamint a

venddglft6helyek, amelyek tulajdonosai kdtelesek az 6ltaluk mrik<idtetett ingatlan elott
huladdkglnijt6 ed6nyt kihelyezri, 6s azt rendszeresen tiriteni.

(8) Az ingatlan el6tt 16v6 jtrdaszakasz Slland6 tiszt6ntarths6r6l, a h6 eltakarit6s6r6l, a sikoss6g
megsziintet6s6r6l az rngatlanfulajdonos kdteles gondoskodni. A tiszthntarthsi kotelezettsdg az

ingatlan 6s a j6rda, a j6rda 6s a k6zut kdzdtti iires, ftives vary virSgos s6vra is vonatkozik.
(9) Az ngatlan tulajdonosa tartozik az ingatlanr6l a ryalogj6r6ra kinyult 6gak, bokrok

folyamatos nyes6 s6rril gondoskodni.

20.s

(l) Az ingatlan el6tt l6v6 j6rda 6s kdzteriilet tiszthntarthsa sor6n a szemetet (zdldhullad6kot,
h6^.art6si hulladdkot) tilos a vizelvezpto 6rokba vagy az irttestre seperni. Az tngatlan belso

teriilet6r6l (udvar, stb.) havat, jeget a kozteriiletre szhllitani tilos, illetve csak kijelcilt helyre
szabad.

(2) Ha a k<itelezett az tngatlan el6tti j6rdaszakaszt az 6szle16st61 szamitott 4 or6n beliil, de

legk6sribb 17 6rhig nem tisztitja meg a h6t6l, j6gt6l 6s nem teszi ktizlekeddsre alkalmass6, az

Onkorm6nyzat a mulaszt6 kolts6gdre elv6geztetheti a tisztit6st.
(3) Sz6rakoz6helyek, venddgl6t6-ipari egysdgek, iizlethelyis6gek 6s m6s el6rusit6helyek elotti

jhrdaszakaszt a nyitva tart6s ideje alatt az izemeltet6 kdteles tisztilntartani, tekintet n6lkUl arra,

hory a szem6t saj6t tev6kenysdg6b6l szArmazk-e vary sem. A zilrhs el6tt kdteles meggyoz6dni az

el6bb felsorolt helyis6gek ekitti teriiletek tisztas6ghr6l. Az 6ru lerakisa ktivetkezt6ben keletkezett

szemetet (hullad6kot) azizemeltet6 koteles azfuruszhllitSst kcjvet6en haladdktalanul eltakaritani.

az

es



() Az utcai, valamint egy6b el6rusit6helyek (b6ddk, pavilonok, stb) drusai kotelesek az 6rusit6s
sor6n keletkezti hullad6kot Osszeryrijteni, az rirusit6helyek kdzvetlen k<irnyezetet isrtfuntartani.

(5) Kdzteruleten szennyezSanyagot csak olyan m6don szabad szilllitani, hogy a kdzteriiletet ne
szennyezze. Ha sz6llitfs kdzben a kdaenilet szennyez6dn6k, a szenrryezldds el6id6zoje azt
e lt6vo litani 6 s a tov6bbi szennyez6d6 st me gak ad6ly ozrri kdtele s.

(6) A kd?tertiletrol az iilati hulla elszillit6sa - amennyiben az 6llat tulajdonosa nem rillapithat6
meg - az Onkormhnyzat feladata. Az Onkormhnyzat az 6rtesit6s v6tele utdn kdteles nyomban
int6zkedni az erre a cdka kijel<ilt 6llati eredetti hulladdkyiijt6 helyre t<irt6nri elszAl|rthsilr6l
valamint az illlati eredetii hullad6k 6rtalmatlanit6sa ir6nti int6zked6sek haladdktalan megt6teldrdl.

21.$

(1) A k<iaer[leten l6v6 6rkok, nyitott csatorn6k, foly6k6k, 6tereszek tiszt6ntart6sa, a
csapad6kviz akadrllytalan elfoly6s6nak biztositSsa - az tngatlan el<itti szakaszra terje d6en - az
ingatlan tdnyleges haszr6l6j6nak, illetve tulajdonosilnak kdtelessdge.

(2) Jdrmtibehajt6k Stereszeinek 6pitdse, j6karban- 6s tiszt6ntart6sa minden esetben az rngatlan
haszrril6j6nak, illetve tulajdonosiinak koteless6ge.

(3) A csapaddkelvezetii 6rokba szennyezett (olajos, veryszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugul6s vagy rong6l6d6s okoz6s6ra alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papirt, tormel6ket, triz-
6s robban6svesz6lyes anyagot) a csapaddkvu-elvezetS iirokba sz6rni, bllerinteni, beleseperni,
vagy bevezetni tilos!

(4) Epitdsi tertileten es az epitkezds k<lzvetlen kdrny6ken (azdpitkezds ekitti teriile ten) az6pit6st
vdgz6 kivitelez6nek kell biZositani a tisztasdgot.

22.S

(1) Beruh6zlsok eset6n a birtokbavdtelt<jl a kivitelezes megkezd6s6ig a beruh6zonak
(bonyolit6nak), ert kdvet6en a kivitelez6s befejez6s6ig a kivitelezrinek kell gondoskodni az 1ltala
e lfoglalt teriilet tiszt6ntart6s6r6l.

(2) Epitdsndl, bontdsn 6l vagy tatarozhsnhl a munk6latokat irry kell v6gem i, az epit1si ds bont6si
anyagokat, a ki6sott ftldet rigy kell t6rolni, hogy por ds ery6b t 

"*ry"r{d6s 
ne keletk enen.

(3) Amennyiben a munk6latok vdgzdse sor6n 6pitdsi tdrmeldk, illetve hullad6kanyag keletkezik,
ugy azt folyamatosan, legk6s6bb a munka befejez6s et6l szhmitott 48 6r6n beltil a kivitelez6st
vdgzi5 szervnek va9Y szamdlynek el kell szitlTitani,6s a kdaeriiletet helyre kell 6llitani, illet6leg
meg kell tisztitani.

(4) Kdztertileten 6pit6si, bont6si anyagot a polg6rmester 6ltal kiadott kozteriilet-haszr6lati
engeddlyben meghat6rozott teriileten, az engedllyben megieltilt m6don 6s id<itartamig szabad
t6rolni' Mag6nteriileten enged6ly nem sztiksdges, de csak otyun anyagot szabad t6rolii, amely
kdzegdszsdgugyi szempontb6l veszdlytelen.

(5) Tilos kdzitra, irtpadkrira salakot, dpitdsi tdrmel6ket, illetve szemetet szilllitani6s helvezni!

23.$

(1) Kiizteriileten szennyezo anyagot csak olyan m6don szabad szilllitani, hory a szillit6sb6l
semmi ki ne hulljon' por ds csepeg6s ne keletkezzen. Ha a szhllitil,s kdzben a teriilet
szenrryez'dndk, a szennyezodds el<iid6z<ije kdteles azt elthvolitani ds a tovilbbi szennyezrid6s
me gakadrl I y ozhsir ol gondoskodni.

(2) Ha barmilyen szilllitmdny fel- vagy lerak6s6n6l, a kcizteriilet szennye zodk, a szennyezod6s
elilidezojlnek azt a fel- vagy lerak6s elv6gz6se ut6n nyomban meg kell tiszitani.

(3) A kdzsdg kdztertilet6n tilos j6Ttiy9l mosni, olajcser6t vagy m6s olyan tev6kenysdget
vdgemi, amely szewryezod6st okoz. Lak6hdzhoz tartiz6 udvarbin ilyen munk6kat fgy kell



vdgezni, hory a szennyez6dds kdzteriiletre ne keriiljon.
(4) A gondozott zlldteriiletre jdrmrivel r6hajtani, azon parkolni, azt b6rmi m6don k6rositani tilos!
(5) Kdztertileten hirdetmdnyt, plak6tot csak az e c6lra rendszeresitett hirdet6thbliln szabad

elhelyezri. Tilos az 6pitm6nyeket, keritdseket, 616f6kat bdrmilyen felirattal megrongdlni. A
ktizszem6rmet es kiSzizl6st sdrt6 feliratokat a tulajdonos 24 6rhn beliil kciteles saj6t kdltsdgdn
elt6volitani.

(6) Eptileten (kapun, ablakon stb.) ery6b l6tesitmdnyben ldv6, idejdt mflt hirdetmdnyt az

elhelyez6 kdteles elt6volitani, legk6s6bb a felhivils kezhemdtel6tdl szimitott 3 napon beltil,
kdteles tov6bb6 azigy keletkezeff hullad6k <isszegyiijt6s6r6l6s elszallitris6r6l is gondoskodni.

24.$

(1) V6llalkoz6i tev6kenys6g elIiltilshhoz, magingazd6lkod6shoz sziiks6ges gdpek, j6rmrivek
t6rol6sa kdztertileten tilos !

(2) Alkalmi jelleggel ig6nybe vett koaertilet 6s az azt kririilvev6 10 m6teres teriilets6v
tisztintartilsa az alka lmi ha szril6 kdte le ss 6 ge.

(3) Az 6piilet tulajdonosa gondoskodik arr6l, hogy az dptilet tetozeterol az esoviz, h6l6 a jirdhra
ne csorogjon.

(4) A teleptil6s tertilet6n l6v6 tavakba, holt6gakba, 616 vizfoly6sokba, belvizelvezet6 6rkokba
tisztitatlan szennyvizet, tr6gyalevet levezetni, partjait szem6t vagy egydb hullad6k lerak6s6val

beszennyemi tilos!

9. Telepiil6si foly6kony hullad6kkal kapcsolatos kOnmlgiltat{s
2s.$

(1) A kozszolg6ltat6sba bekapcsolt ingatlannak tekinthetri az az ingatlan, amely a kozsdgi

szenrtyv rzcsat orndra ninc s r6ktitv e, ve zetd k e s v izelliltisa me go ldott.
(2) Belv6rdglrula Kdzsdg Onkorm6nyzata a kdzsdg kdzigazgathsi teriilet6n a telepiildsi foly€kony

hullad6k irtalommentes elhelyez6s6t szervezett helyi hullad6kgazd6lkod6si kozszolg|ltat6s ftj6n
biztositja.

(3) Belvfrdglrula k<izs6g kozigazgathsi teriilet6n a telepiil6si folydkony hullad6k

6rtalmatlanitis6val kapcsolatos hulladdkgazd6lkod6si kdzszolg6ltathst az ana jogosult szolg6ltat6

v6geztreti.
(4) A szolg6ltat6 tev6kenys6 ge vdgzlse sorin a hat6lyos jogszab6lyokban el6irt, mtiszaki,

kozeg6szs6guryi 6s egy6b felt6teleket kdteles betartani.

(5) Az onkorm6nyzat szewezls6ben e rendelet szerint megval6sul6 foly6kony hullad6k gyrijt6se,

elsz1llithsa, valamint elhelyez6s6re ir6nyul6 kdzszolgdltat6s ig6nybevdtele azrngatlan tulajdonosa

r6szer6l - amennyib er az ingatlan akdzszolgilltatisba bevont ingatlannak min<isiil - kdtelez6, 6s e

kdrben a Kozszolgiltat6 kdteles szolg6ltatni.

(6) A k6zszolg6ltat6s l6trej0n a szolgiitatds igdnybevdtel6vel. A szolg6ltat6 szolg6ltat6si

krite le zetts 6 g6nek a szolgilltat6s fe laj 6nl6s 6val te sz e le ge t.

(7) A szolgilltatis elv1gz6s66rt 6s az irtalmatlanitdsdrt a megrendel6 dijat kdteles fizetni.

(8) A megrendefti kciteles biztositani a tirol6 hozz|fdrhettis6g6nek lehetos6gdt 6s a szippant6s

v6grehajt6sdnak ery6b felt6teleit.

l0.Zhr6 rendelkezesek

26.$

(I)Eza rendelet a kihirdet6s6t kciveto napon 16p hat6lyba'

(2) A rendelet hatilyba 16p6s6vel eryidejrileg hat6,lyht veszti Belv6rdgyula K0zs6gt



Onkorm6nyzat Kdpviselti-testtiletdnek a telepiil6si szil6rd hullad6k risszegnijtdsdre, elszillitishra
6s 6rtalmatlanithsilra szewezett kdtelezS kiizszolgilltat6sr6l sz6l6 412008 (III.05.), I2l20I2
(XII.13.) dnkorm6nyzati rendeletekkel m6dositott 1012003 (XII.15.) szlmri <inkorm6nyzati
rendelete.

Belvdrdgrula, 201 5 .mhrcius 3 0.

Sdndor Agnes
polg6rmester

dr. Szlfvecz Tam6s
jegyz6

Ez a rendelet Belv6rdglrula Kcizsdgben kihirdet6sre keriilt.
Belv6rdgyula, 2015. 6prilis I .

dr' szl6veczTam's 
jegyzt5



1. mell6klet a 4/2015 (IV.l.) sz6mf 0nkorminvzati rendelethez

A vilaszthat6 szabvfinyos gyiijt6ed6nyek tipusai a benniik tirolhat6 hullad6kok fajthja
6s mennyis6gei

Urtartalom Elhelvezhet6 mennvis6e fte)
T0liter l5
I 10 liter 30
70 literes ielzett mrianvas zsSk 20

Az ed6ny zetekb en, zs 6kb an elh elyezhetd h u llad6kok :

A telepiil6si hullad6k elsz6llitisdnak rendje

A telepiildsi hulladdk szilllitSsahetente 1 alkalommal keddi napon.

Hullad6k tipusa
20 03 01 egydb telepiildsi hullad6k idedrfve a kevert teleptil6si hulladdkot is
15 01 0l Papir 6s karton csomagol6si hulladdk
15 0l 02 Mtianyag csomasol6si hulladdk
20 02 01 Biol6giailag leboml6 hullad6kok( csak leboml6 zs6kban
elhelyezhet6)



2. mell6klet a 4/2015 (IV.l.) szimri iinkormdnvzati rendelethez

Szelektiv hullad6kgyiijt6 szigetek jegyz6ke

Belvdrdgvula GPS koordin6ta
I 123 hrsz Y602264 x070063


